De avonturen van Loekie en Miesje
4.In de bibliotheek
'Kom op kids', zei opa 'we gaan naar de bibliotheek'. Loekie en Miesje hadden er eigenlijk
niet zoveel zin in, maar juf Snuitebol had gezegd dat een regelmatig bezoek aan de
bibliotheek heeeel goed was, want daar waren hele mooie en spannende boeken. Toen ze
daar aankwamen, vlak bij het oude postkantoor, liepen ze snel naar binnen want het was
koud buiten. Daar ontmoeten ze Anja, de baas van de bibliotheek en ze zei: 'en wat
komen poesjes hier doen, opa'? Voordat opa kon antwoorden zei Loekie heel duidelijk 'we
komen uw bibliotheek eens bekijken'. Anja viel van verbazing bijna tegen de grond en zei
'hè, je kunt Nederlands praten? Wat krijgen we nou?' Miesje antwoordde: 'we wonen bij
opa en gaan naar de school. We leren daar Nederlands, rekenen en nog veel meer'. Anja
was stomverbaasd. Loekie zei toen dat juf Snuitebol had gezegd, dat er in de bibliotheek
erg veel mooie en spannende boeken zijn en dat ze daarom hier waren. Anja begreep ze
toen helemaal en zei ' kom maar mee' en ze ging hen voor naar de kinderafdeling van de
bibliotheek. Daar zagen de mooiste en prachtige boeken en soms ook met hele mooie
tekeningen erin. Wel 500 boeken en ook nog heel veel c's en dvd's, teveel om op te
noemen. Ook waren er in een hoekje allerlei leuke tafeltjes en stoeltjes. Loekie en Miesje
genoten van al dat moois. Anja zei: 'het is heel belangrijk dat je naar de bibliotheek toe
komt. Want dan kun je vele boeken uitzoeken en deze mee naar huis nemen en thuis
lekker rustig lezen. Misschien lezen je papa of je mamma elke dag wel een verhaaltje uit
die boekjes voor. Dat is heel goed voor je. Je wordt dan steeds knapper en kunt en kent
steeds meer dingen en begrijpt ook alles veel beter. Je wordt dan later een knappe bol en
gaat dan misschien wel naar een hogeschool. Maar helaas, heel veel kinderen lezen
weinig en hun ouders lezen hen ook niet voor. Zij blijven dan toch een beetje dom, jammer
toch'. Loekie en Miesje hadden ademloos naar Anja geluisterd en Miesje zei 'geef ons
maar 100 boeken mee, opa leest er elke avond wel uit voor'. Anja en opa moesten lachen.
'Nee', zei opa toen 'we gaan elke week één keer naar de bibliotheek en halen dan een
paar mooie boeken en na die week brengen we de boeken weer terug die we gelezen
hebben'.
Loekie dacht hierover eens goed na en vroeg toen: 'kan ik die paar boeken gratis
meekrijgen?'. 'Nee', zei Anja, 'je moet lid van de bibliotheek worden en dat kost dan wat
centjes en dan mag je altijd wel 3 boekjes meenemen'. 'Oh', zei Miesje, 'dan worden we nu
lid. Opa betaal jij die centjes?' Opa trok gauw zijn portemonnee en betaalde aan Anja.
Loekie en Miesje zochten in de hele rij naar goede en spannende boeken, maar ook waar
veel plaatjes in stonden en daaronder weer allemaal zinnetjes. Hé, zei Loekie dit is een
leuke: 'Bij opa op zolder' en Miesje vond er een die als titel had: ' met oma eten klaar
maken' en opa vond er nog een: 'Ondeugende poesjes'. Ze vonden nog allerlei mooie
boeken. Ook zelfs over Wodan de hond, die de kampioen van de gemene en stoute
honden was, maar die konden ze niet meer meenemen, want anders hadden teveel
boeke. later dan maar een keer. Anja vond nog een cd met daarop allerlei liedjes, zoals:
'Onder moeders paraplu' en 'ik heb mijn wagen volgeladen' en nog heel veel kinderliedjes.
Opa pakte de cd van Anja aan en toen ze met de drie boeken en de cd weggingen
bedankten ze Anja heel erg, want ze vonden allemaal dat het een heel leuke dag in de
bibliotheek was geweest. Dit hadden ze nooit verwacht. Buiten kwamen ze de gemene
hond Wodan tegen die tegen hen begon te brommen. Opa pakte een stok en joeg hem
weg, maar hij keek nog zeer gemeen naar Loekie en Miesje, die van hem griezelden.
Maar gelukkig opa had hem weggejaagd. Daarna gingen ze gezellig terug naar oma, aten
lekker en ging moe, maar zeer tevreden naar bed en droomden over de bibliotheek.

